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قٌعھ صىثبئی اقيوجلی کے هيوجؽاى کى تٌطىاہيں اوؼ االئىًكؿ
هيكؽ کؽًے کب ایکٹ
خيكب کہ عجىؼی ٓائيي اقالهی خوہىؼیہ پبکكتبى کے آؼٹيکل
 119کے تست توبم صىثبئی اقوجليىں کى اؼاکيي کی
تٌطىاہىں اوؼ هؽاعبت کى ایکٹ کے غؼیعے واضر کيب خبًب
ہيں۔
اوؼ خيكب کہ یہ ضؽوؼی قودهب گيب ہے کہ قٌعھ صىثبئی
اقوجلی کے اؼکبى کی تٌطىاہىں اوؼ هؽاعبت کى واضر کيب
خبئے۔
خف کى هٌعؼخہ غیل طؽیمے قے ثٌبیب خب ؼہب ہے۔
 )1( .1اـ ایکٹ کى قٌعھ صىثبئی اقوجلی (تٌطىاہىں اوؼ
هؽاعبت) ایکٹ 1972کہب خبئيگب۔
( )2اـ ایکٹ کى  21اپؽیل  1972قے ًبفػ العول
قودهب خبئے گب۔
اگؽ اـ ایکٹ کے قيبق و قجبق قے کچه ًہ الگ ہى
.2
تى-:
(” )aاقوجلی“ قے هؽاظ قٌعھ صىثبئی اقوجلی ہىگی۔
(” )bکويٹی“ قے هؽاظ صىثبئی اقوجلی قے همؽؼ کؽظٍ
وٍ کويٹی خف ،هيں اقٹيٌڈًگ کويٹی اوؼ قليکٹ
کويٹی ثهی شبهل ہىگی۔
(” )cزکىهت“ قے هؽاظ زکىهت قٌعھ۔
(” )dؼکي“ قے هؽاظ اؼاکيي ،عالوٍ گىؼًؽ ،هٌكٹؽ،
اقپيکؽ یب ڈپٹی اقپيکؽ کی طىؼ پؽ همؽؼ کئے گئے
ہيں ۔
(” )eاخالـ“ قے هؽاظ اقوجلی کب اخالـ۔
(” )fفؽائض قؽاًدبم ظیٌے کے ظوؼاى ؼہبئش کب
عؽصہ“ قے هؽاظ وٍ عؽصہ خف هيں کىئی ؼکي
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اوؼ

اقوجلی کے اخالـ کے ظوؼاى اخالـ ؼہبئش پػیؽ
ہىگب ،یب کويٹی کے اخالـ هيں شبهل ہىگب یب ہؽ
اـ کبم خى کہ ؼکي اقوجلی کى کؽًب همصىظ ہى۔
ثشوىل
اقوجلی کے اخالـ شؽوع ہىًے قے  ۳ظى
() i
پہلے اوؼ ضتن ہىًے کے  ۳ظى ثعع ؼہب خبئے۔
اوؼ
کويٹی کے اخالـ شؽوع ہىًے قے  ۲ظى پہلے
()ii
اوؼ ضتن ہىًے کے  ۲ظى ثعع ؼہب خبئے۔
وضبزت :اـ صىؼت هيں اگؽ کىئی ؼکي اقوجلی ،اـ
خگہ پؽ ؼہبئش پػیؽ ہى خف هيں اقوجلی یب کويٹی ًے
اخالـ ؼکهب ہى اوؼ اـ کبم هيں شؽیک ہى خى اقوجلی یب
کويٹی قؽاًدبم ظے ؼہی ہى تى اـ کے ؼہبئش کب عؽصہ
اخالـ یب کبؼوائی هيں صؽف ہىًے واال پىؼا عؽصہ ہىگب۔
اوؼ اگؽ اقوجلی کب اخالـ  10یىم کے لئے هىضؽ ہىگب تى
اخالـ کے صىؼت هيں  ۳ظى اوؼ هيٹٌگ کی صىؼت هيں
 ۲ظى ثعع هيں شبهل ًہيں ہىًگے۔
(” )gلىاعع کب طؽیمہ کبؼ“ قے هؽاظ ایكے لىاعع و
ضىاثظ خى اقوجلی کے کبم اوؼ اًتظبم کے لئے
ہىں ۔
(” )hقيکؽیٹؽی“ قے هؽاظ اقوجلی قيکؽیٹؽی ہے۔
(” )iاقپيکؽ“ قے هؽاظ اقپيکؽ اقوجلی ہے۔
 .3ہؽ ؼکي هٌعؼخہ غیل تٌطىاٍ اوؼ هؽاعبت کب اہل ہىگب۔
( )1هجلغ  400ؼوپے هبہبًہ ثطىؼ تٌطىاٍ
اگؽ کىئی ؼکي ثال اخبؾت اقوجلی:
( )aایک هبٍ هيں ہىًے والے اخالـ کی  3/4قے کن
زبضؽ ؼہٌے قے لبصؽ ہى یب
( )bخف هبٍ هيں هٌتطت ہى ا ہى اـ هبٍ خبؼی اخالـ
کے  3/4تک زبضؽ ؼہٌے قے لبصؽ ہى تى
( )cاـ هبٍ کی تٌطىاٍ ليٌے کب اہل ًہ ہىگب۔
( )2فؽائض هٌصجی کے ظوؼاى ؼوؾاًہ وظيفہ هجلغ
 50ؼوپے فی یىم کے زكبة قے ۔
 .4هبقىائے اـ کے ظفعہ  3کے هتضبظ ًہ ہى  ،اگؽ کىئی
ؼکي ؼائح الىلت لبًىى کے تست ثع اضاللی ثعچلٌی کے
خؽم هيں قؿایبة ہى تى وٍ ليع والے عؽصے کی تٌطىاٍ
وصىل کؽًے کب زمعاؼ ًہ ہىگب۔
 )1( .5ہؽ ؼکي اقوجلی کى ظوؼاى فؽائض هٌصجی ،ظؼخہ
اول کے افكؽ کے ثؽاثؽ قفؽی وظيفہ زبصل کؽًے
کب اہل ہىگب۔
خت کہ ظوؼاى اخالـ کؽاچی اوؼ ظیگؽ همبهبت کے
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ظؼهيبى کئے گئے قفؽی اضؽاخبت کب کىئی وظيفہ اظا
ًہيں کيب خبئے گب۔
هؿیع کہ اگؽ اخالـ  10یىم کے لئے هىضؽ کؽظیب
خبئے تى قفؽی اضؽاخبت کب وظيفہ لبثل اظائيگی ہىگب۔
اوؼ اگؽ فؽائض هٌصجی کب همبم ؼکي کی عبم ؼہبئش گبٍ
کے  5کلىهيٹؽ کے اًعؼ ہى ،خہبں اـ کی زبضؽی
هطلىة ہى ،اـ صىؼت هيں قفؽی اضؽاخبت کب وظيفہ
ًبلبثل اظائيگی ہىگب۔
( )2هبقىائے اـ کہ غیلی ظفعہ ()1کے هٌسؽف ًہ ہىتى
ؼکي اقوجلی اـ کے اہل ہىگب :
( )aاگؽ قفؽ ثػؼیعہ ؼیل کيب گيب ہى تى ؼکي کى قفؽی
اضؽاخبت کی هع هيں ڈیڑھ گٌب کؽایہ ظؼخہ اول
ثوعہ  A.C.Cقؽ چبؼج ،
( )bہىائی خہبؾ قے قفؽ کی صىؼت هيں اکبًىهی
کالـ کب کؽایہ ،
( )cظوؼاى قفؽ یىهيہ  50ؼوپے کے زكبة قے
ؼوؾاًہ وظيفہ ،
وضبزت :غیلی ظفعہ کی شك ( )Cکے همبصع زبصل
کؽًے کے لئے:
 25ؼوپے یىهيہ وظيفہ ثؽائے آظھب ظى۔
() i
ہؽ ایک ظى کب شوبؼ آظھی ؼات قے ہىگب۔
()ii
اـ کب شوبؼ قفؽ کے ٓاغبؾ و اضتتبم پؽ اـ
()iii
طؽذ کيب خبئے گب۔
( 2 )aگهٌٹے قے کن قفؽ پؽ کچه ًہيں۔
( 2 )bگهٌٹے قے ؾائع اوؼ  2گهٌٹے قے کن پؽ آظھب ظى
شوبؼ ہىگب۔
( 2 )cگهٌٹے قے ؾائع پؽ هکول ظى شوبؼ ہىگب۔
 .6ہؽ ؼکي کى ایک ؼیلىے اخبؾت ًبهہ ظیب خبئے گب خف
کے تست وٍ هغؽثی پبکكتبى ؼیلىے کے غؼیعے 1500
هيل قبالًہ هفت ًمل وزول کب اہل ہىگب ،اـ ؼعبیت کب
اثؽ ،اـ ایکٹ کے تست هلٌے والے وظيفىں پؽ ًہيں
ہىگب۔
 .7ہؽ ؼکي کے افكؽ کى هلٌے والی توبم طجی قہىليبت کب
زمعاؼ ہىگب۔
 .8کىئی ثهی هيوجؽ هبلی قبل کی آهع کے  30ظى کے
اًعؼ یب هيوجؽ هٌتطت ہىًے تک هبلی قبل شؽوع ہىًے
کے  30ظى اًعؼ زلف اٹهبًے کی تبؼیص قے قيکؽیٹؽی
کى تسؽیؽی طىؼ پؽ ظؼضىاقت ظے کؽ هبلی قبل کی
یکوشت تٌطىاٍ لے قکتب ہيں ،اوؼ خت وٍ ایكب کؽے گب
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تى ظفعہ  3کے غیلی ظفعہ ( )1هيں ثتبئی گئی تٌطىاٍ کے
ثعلے قيکشي ظفعہ  6اوؼ  7کے هطبثك هؽاعبت اوؼ
فىائع زبصل کؽے گب اوؼ هبہىاؼ  800ؼوپے کی تٌطىاٍ
ثهی لے قکے گب خى اى کے ڈیلی االئىًف اوؼ ظیگؽ
االئىًف کے قبته ہىگی ،خي کی تفصيل ظفعہ  ۳کے
غیلی ظفعہ ( )2اوؼ ظفعہ  ۵هيں ٓاتب ہے۔
ثشؽطيکہ کہ کىئی هيوجؽ یکوشت اپٌی تٌطىاٍ اـ
صىؼت هيں لے خت وٍ ؼیل کے قفؽ کؽ ؼہب ہى ،تى
قيکشي  ۵کے غیلی ظفعہ ( )2کی شك ( )aکی ؼوشٌی
هيں فؽقٹ کالـ ؼیلىے کؽایہ اوؼ A.C.Cقؽ چبؼج
اوؼ االئىًف ليٌے کب زمعاؼ ہىگب۔ خت وٍ ایئؽکٌڈیشي
کب اقتعوبل کؽتب ہىگب۔
 .9اؼکبى قٌعھ صىثبئی اقوجلی (تٌطىاٍ ،هؽاعبت اوؼ
اقتسمبق) آؼڈؼ هدؽیہ  1972کى هٌكىش کيب خبتب ہے۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لئے ہے ،جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب
جب سکتب۔
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